Usnesení Rady města Česká Třebová
z jednání konaného

dne 3. února 2020
Jedná se o upravenou (anonymizovanou) verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů.

č. 67
Rada města schvaluje žádosti Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice a
Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice o přerušení činnosti školní družiny v době
jarních prázdnin ve dnech 10. – 14. února 2020.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 68
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
80.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a spolkem FbK Orlicko-Třebovsko, pobočný spolek, příjemcem,
IČ 75095408, se sídlem Bří Čapků 1433, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným panem Jiřím
Typlem, předsedou, za účelem podpory realizace akce „Deset dní florbalu v České
Třebové 2020“, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 69
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
90.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a spolkem Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.,
příjemcem, IČ 64771270, se sídlem Farská 113, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní
Dagmar Štarmanovou, vedoucí, za účelem zabezpečení provozu střediska v roce 2020, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 70
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
120.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a spolkem Rosa rodinné centrum, z. s., příjemcem, IČ 26620723, se sídlem
Ústecká 160, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Šárkou Březinovou,
předsedkyní, za účelem podpory činnosti spolku v roce 2020, v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 71
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
165.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a Krasobruslařským klubem Česká Třebová, z. s., příjemcem,
IČ 01273710, se sídlem Nádražní 28, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Janou
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Hůlkovou, předsedkyní, za účelem úhrady nájmu zimního stadionu v roce 2020, v textu
dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 72
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
210.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a spolkem TRIARIUS z. s., příjemcem, IČ 70891877, se sídlem Tylova
409, 560 02 Česká Třebová, zastoupeným paní Mgr. Lenkou Špaisovou, jednatelkou, za
účelem podpory činnosti spolku v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 73
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace v celkové
výši 600.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Lokomotiva, z.s. Česká Třebová, příjemcem
IČ 15029824, se sídlem Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová, zastoupenou panem
Čestmírem Rypkou, předsedou, za účelem úhrady nájmů krytého plaveckého bazénu a
zimního stadionu v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 74
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
100.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a Nadačním fondem Jana Pernera, příjemcem, IČ 48159034, se sídlem
Studentská 95, Polabiny, 530 09 Pardubice, zastoupeným panem prof. Ing. Milanem
Lánským, DrSc., předsedou, za účelem podpory vzdělávání v rámci ekologických a
dopravních problémů v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 75
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši
535.000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Česká Třebová,
poskytovatelem a panem Lubomírem Vašinou, příjemcem, IČ 61209805, se sídlem
Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, za účelem podpory realizace akce „Týden
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sportu“ v roce 2020, v textu dle předloženého návrhu. Dotace se poskytuje jako podpora
malého rozsahu v režimu de minimis.
Zodpovídá: Ing. Hudečeková
č. 76
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu
čp. 2062 na náměstí 17. listopadu v Borku v České Třebové a spoluužívání zahrady a
hřiště na pozemcích ppč. 3650/14 a ppč. 3659/14 vše v katastrálním území Česká Třebová,
za účelem poskytování vzdělávání, od 15.02.2020, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou
3 měsíce, a dále schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Česká Třebová, jako
půjčitelem, a Mateřskou školou Česká Třebová, Vinohrady, IČ 70982295, se sídlem
Tylova 624, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 77
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ12-2018517/VB/2, Česká Třebová, Svinná, parcela 540 – knn na pozemku ve vlastnictví
města Česká Třebová, a to ppč. 540 v katastrálním území Svinná u České Třebové a obci
Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, jako oprávněným z věcného břemene.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 78
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800093329_1/VB/P
na pozemku ve vlastnictví města Česká Třebová, a to ppč. 3383/43 v katastrálním území
a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako povinným z věcného břemene a
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným
z věcného břemene.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 79
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podvýpůjčce nebytových prostor v
I. nadzemním podlaží v čp. 959 na ul. Podbranská na stpč. 1040/1 v katastrálním území a
obci Česká Třebová mezi ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, IČ 64772195, se
sídlem Podbranská 959, 560 02 Česká Třebová, jako vypůjčitelem, a organizací Veselá
věda, z. ú., IČ 03657914, se sídlem Podhorská 1050/45, 466 01 Jablonec nad Nisou, jako
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podvypůjčitelem, na dobu určitou od 24.08.2020 do 28.08.202020, za účelem zajištění
příměstského tábora, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 80
Rada města souhlasí s uložením přípojky vody, kanalizace a elektro NN do pozemku
ppč. 674/2 v katastrálním území Lhotka u České Třebové, ve vlastnictví města, v rámci
akce “Novostavba RD na ppč. 184/3, k.ú. Lhotka u České Třebové“, dle žádosti Ing. K. P.
ze dne 13.01.2020.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 81
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na pozemek
stpč. 308 pod stavbou garáže bez čp/če v katastrálním území Lhotka u České Třebové,
obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako darujícím a Z. N. jako
obdarovaným a dále doporučuje schválit celý text darovací smlouvy, dle návrhu. Náklady
spojené s převodem, tj. náklady na kolek k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí, uhradí město Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 82
Rada města bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj ze dne
08.01.2020, o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Lhotka u
České Třebové. Spolupracující osobou určuje rada města Ing. Jiřího Smrčku, vedoucího
odboru majetku města.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 83
Rada města schvaluje cenu za služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti v
souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa takto:
Městský hřbitov 170 Kč/rok, hřbitov Parník 150 Kč/rok, hřbitov Lhotka 150 Kč/rok,
hřbitov Kozlov 120 Kč/rok a hřbitov Svinná 120 Kč/rok.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 84
Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech města (mimo dům čp. 2100
Masarykova) takto:
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-

u bytů v základní kvalitě z 51,95 Kč/m2/měsíčně na 62 Kč/m2/měsíčně,
u bytů ve snížené kvalitě ze 45 Kč/m2/měsíčně na 54 Kč/m2/měsíčně.

Nájemné nebude zvyšováno u sklepů v čp. 1101-1112 (čtverec).
Zvýšení nájemného bude provedeno podle § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., ve znění
pozdějších předpisů. Příslušné dohody budou doručeny nájemníkům do konce února
2020.
Stávající slevy, tj. 5. podlaží bez výtahu 5 % (RM č. 628 z 08.06.2015), zkosený strop pod
2 m započtení 4/5 podlahové plochy (RM č. 831 z 13.07.2015) budou zachovány.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 85
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit základní hladinu obvyklých cen pro
prodeje pozemků z majetku města Česká Třebová takto:
Pro části stavebně srostlé, tj. Česká Třebová (včetně Borku), Parník a Lhotka:
pro prodej pozemků v zahrádkářských koloniích minimálně 100 Kč/m2,
pro majetková narovnání a majetkovou přípravu minimálně 300 Kč/m2,
pro volný prodej pozemků minimálně 600 Kč/m2.
Pro přidružené obce Kozlov, Skuhrov a Svinná minimálně 150 Kč/m2.
Pro pozemky na katastrech jiných obcí, Opatov, Třebovice a Peklo nad Zdobnicí, bude
cena stanovena individuálně pro každý případ.
Pro prodej pozemků, jejichž součástí je stavba, bude cena stanovena individuálně pro
každý případ.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 86
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Pravidla pro prodej obytných domů
v majetku města Česká Třebová.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
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č. 87
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ponechání domu čp. 7 v Klácelově
ulici v České Třebové v majetku města.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 88
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení přípravy privatizace domů
čp. 1979 - 1983 na Trávníku v České Třebové.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 89
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích města
Česká Třebová ppč. 1741/1, ppč. 1757/1, ppč. 1758 a ppč. 3466/3, vše v katastrálním území
Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová, jako povinným, a Vodárenskou společností
Česká Třebová s.r.o., IČO 60108118, se sídlem Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová,
jako oprávněným, v textu dle návrhu.
Zodpovídá: Ing. Smrčka
č. 90
Rada města schvaluje poskytnutí individuální dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí
individuální dotace mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká
Třebová, IČ 002 78 653 jako poskytovatelem a Římskokatolickou farností - děkanstvím
Česká Třebová, Klácelova 1, Česká Třebová 560 02, IČ 444 691 44 jako příjemcem ve výši
15.800,- Kč, na generální opravu harmonia v kapli sv. Barbory v České Třebové - Lhotce,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 91
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 27.01.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Vodní park Benátky Česká Třebová SO3 Retenční
biotop“ a uzavření smluvního vztahu s dodavatelem AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky
čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 454 76 691, za nejvýše přípustnou cenu ve výši
2.504.942,- Kč včetně DPH v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 92
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 27.01.2020 zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové“ a
uzavření smluvního vztahu s dodavatelem RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02
Česká Třebová, IČ 259 18 516 za nejvýše přípustnou cenu ve výši 2.576.752,- Kč včetně
DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 93
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle
Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní
části Stará Lhotka v České Třebové“, ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
náhradník: p. Stanislav Dufek
pí. Žaneta Leníčková
p. Petr Gregar
p. Martin Mašek
p. Martin Klejch
p. Miroslav Seďa ml.
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
p. Tomáš Pirkl
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 94
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
objednatelem a plátcem a společností RYDO, spol. s r.o., Podbranská 2194, 560 02 Česká
Třebová, IČ 259 18 516, jako poskytovatelem a příjemcem v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 95
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
objednatelem a plátcem a Ing. Renatou Břeňovou, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd,
IČ 656 88 015, jako poskytovatelem a příjemcem v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
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č. 96
Rada města schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení“ mezi
Městem Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako
objednatelem a plátcem a společností Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, Česká Třebová,
IČ 648 27 500, jako poskytovatelem a příjemcem v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 97
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v návaznosti na jeho usnesení č. 111/2018 ze
dne 11.06.2018 schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Třebová
pro rok 2020 a uzavření smluvního vztahu mezi Městem Česká Třebová, Staré náměstí
78, 560 02 Česká Třebová, IČ 002 78 653, jako poskytovatelem a svazkem obcí Regionu
Orlicko - Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 709 39 659, jako příjemcem
a partnerem projektu „Singletrack Glacensis“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 98
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění
výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Komenského a přilehlých v České
Třebové“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 99
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle
Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Komenského a přilehlých v České Třebové“ ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
p. Stanislav Dufek

náhradník: p. Tomáš Pirkl
p. Martin Klejch
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p. Petr Gregar
p. Aleš Kobulej
p. Miroslav Seďa ml.

p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
pí. Žaneta Leníčková
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 100
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a uveřejnění
výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška a přilehlých ulic v České Třebové“ v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 101
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle
Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulici U Dvora, Pazouška
a přilehlých ulic v České Třebové“ ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
p. Stanislav Dufek
p. Petr Gregar
p. Aleš Kobulej
p. Miroslav Seďa ml.

náhradník: p. Tomáš Pirkl
p. Martin Klejch
p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
pí. Žaneta Leníčková
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 102
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a rozeslání
výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce VO v ulicích Úzká, U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České
Třebové“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 103
Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle
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Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce VO v ulicích Úzká,
U Rybníčka, U Javorky a Zahradní v České Třebové“ ve složení:
člen: Ing. Miloslav Cink
p. Stanislav Dufek
p. Petr Gregar
p. Aleš Kobulej
p. Miroslav Seďa ml.

náhradník: p. Tomáš Pirkl
p. Martin Klejch
p. Martin Mašek
Ing. Petr Skopal
pí. Žaneta Leníčková
Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 104
Rada města schvaluje v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci a uveřejnění výzvy k podání
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení na stavební práce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká
v České Třebové“ v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 105
Rada města pověřuje s přihlédnutím k § 42, 44, 211 a dalším zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů komisi k provedení úkonů
podle zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v České
Třebové“ ve složení:
člen: p. Martin Klejch
náhradník: Ing. Miloslav Cink
pí. Žaneta Leníčková
p. Stanislav Dufek
p. Martin Mašek
p. Aleš Kobulej
Ing. Petr Skopal
p. Miroslav Seďa ml.
Ing. Miloš Novák / AT
Ing. Petr Schwarzbach / AI
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 106
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prohlásit, že zajistí financování investiční
akce - stavebních prací „Rekonstrukce sociálních zařízení budovy I. stupně ZŠ Ústecká v
České Třebové“ s předpokládanými investičními náklady ve výši 9.800.000,- Kč včetně
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DPH z rozpočtu města Česká Třebová na rok 2020 a 2021 v textu dle předloženého
návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 107
Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 a Protokolem o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.01.2020 zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Oprava podlahy objektu čp. 1 Kozlov v České Třebové“ a uzavření
smluvního vztahu s dodavatelem p. Michalem Smejkalem, Žižkova 1809/26, 734 01
Karviná-Mizerov, IČ 028 35 002, s předloženou nabídkovou cenou ve výši 273.683,85 Kč
včetně DPH, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Švercl
č. 108
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová, určeného na provoz
Týdenního stacionáře Sociálních služeb Česká Třebová, a to od obce Nová Sídla,
zastoupené Josefem Vítem, starostou, IČ: 00579581, Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl, v
textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 109
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2.813,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 pro použití v domově pro seniory Sociálních
služeb Česká Třebová, a to od KONZUMu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí,
zastoupeného Ing. Miloslavem Hlavsou, místopředsedou představenstva a JUDr. Evou
Vackovou, členkou představenstva, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 110
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 786,- Kč, Sociálními službami Česká
Třebová, Bezděkov 918, IČ: 70933341 pro použití v domově pro seniory Sociálních služeb
Česká Třebová, a to od KONZUMu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí,
zastoupeného Ing. Miloslavem Hlavsou, místopředsedou představenstva a JUDr. Evou
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Vackovou, členkou představenstva, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, IČ 00032212,
v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 111
Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč Sociálními službami
Česká Třebová, IČ: 70933341, Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová pro použití v
Týdenním stacionáři Sociálních služeb Česká Třebová, a to od Města Luže, zastoupeného
Bc. Veronikou Pešinovou, MBA, starostkou, IČ: 00270440, náměstí Plk. Josefa Koukala
1, 538 54 Luže, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 112
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 310.000,Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Městem Česká Třebová a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí.
IČ: 00426261, v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: JUDr. Gibišová
č. 113
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet příjmů a výdajů Města
Česká Třebová na rok 2020 včetně financování, tvorby a zapojení finančních fondů města
v celkové výši 379.190.000,- Kč dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Ing. Budil
č. 114
Rada města navrhuje program jednání Zastupitelstva města Česká Třebová, které se
uskuteční v pondělí 17. února 2020 v textu dle předloženého návrhu.
Zodpovídá: Mgr. Peterková
č. 115
Rada Města schvaluje uzavření dohody mezi Městem Česká Třebová a JUDr. Jaroslavou
Vodičkovou, se sídlem Rožmitál pod Třemšínem, Sadoňská 152, IČ 865 93 315, za účelem
zabezpečení přípravy dohodnutého počtu – tří strážníků Městské policie Česká Třebová
v krátkodobém kurzu, který bude probíhat od 12.03.2020 do 18.03.2020, zaměřeném na
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obnovu platnosti osvědčení strážníků za dohodnutou cenu 18.660,- Kč za tři strážníky,
bez DPH, v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 116
Rada Města schvaluje Městský program prevence kriminality Česká Třebová na rok 2020
včetně žádosti o státní účelovou dotaci v textu dle přiloženého návrhu.
Zodpovídá: p. Vencl
č. 117
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 k Dohodě o partnerství a spolupráci,
uzavřené dne 21.12.2010 se společností SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 275 534 804,
Jungmanova 2550, 530 02 Pardubice, v textu dle předloženého návrhu. Obsahem dodatku
je prodloužení doby trvání dohody do 31.12.2020 s možností opakovaného prodloužení.
Zodpovídá: Ing. Pirklová
Schválil:
Ing. Dalibor Zelený
místostarosta
Zapsala:
Miroslava Kejvalová
sekretariát
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 3. února 2020
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